
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

لبرية  ا والصالة والسالم  على النبي املصطفى  خير   ... النعمات   ريم  ك...  الهبات   "الحمد هلل  عظيم  

 ، أفضل السالم وأزكي التسليم ،  وعلى آله ومن تبع هداه إلى يوم الدين .. "

 الدكتور صالح بن محمد النابت املوقر وزير التخطيط التنموي واالحصاء بدولة   سعادة

 قطر

   سعادة يوهانز جوتنغ مدير منتدى الشراكة في اإلحصاء في القرن الواحد والعشرينParis 
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 ،أصحاب السعادة رؤساء األجهزة اإلحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 األجهزة اإلحصائية بالدول العربية، واملنظمات اإلقليمية  أصحاب السعادة ممثلي

 والدولية.

 ،،الحضور الكريم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

باديء ذي بدء،فلتسمحوا لي بأن استهَل كلمتي هذه باإلعراب عن جزيل  الشكر  والتقدير  لدولة 

 في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، على ك
ً
ريم   ضيافتها .. وجزيل  عطاءها  قطر ممثلة

 /، هذا اللقاء"بناء القدرات اإلحصائية لثورة البيانات"للمنتدى العربي حول 
ً
ُعَده ثمرة

َ
الذي ن

  وبخطًى واثقة في كل 
ً
دما

ُ
 للسير ق

ً
يانعة... لشراكٍة أصيلة ... بين كافة األطراف التي تسعى جاهدة

 العمل اإلحصائي العربي. وتطوير   لتجويد   ما من شأنه الوصول بنا لألهداف املنشودة  

 



 

 

 

ومما ال يخفى عليكم أن املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعُد شريكا 

ولكنه وعبر أدواره التي حملها على   /فاعال ليس باملشاركة في تنظيم هذا الحدث الهام فحسب 

أن العمَل اإلحصائي له أهدافُه السامية التي آمن إيمانا مطلقا عاتقه منذ تأسيسية حيث 

ضلى
ُ
 لتكوين حياة ف

ً
 سانحة

ً
 وفي أي موقع على هذه الخليقة فرصة

َ
 ،  وهذهتمنح اإلنسان

 الفرصة ترتكُن على  معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية املستدامة. 

 التعاون من مواكبة  وانطالقا من هذا الهدف كان ال بد للنظام االحصائي في دول مجلس 

  ..املستجدات التي تفرض نفسها بشكٍل جليٍ 
 
 ... على هيئة بياناٍت متدفقة

 
 ومن آفاٍق متعددة

لتعلَن عن بدء  مرحلٍة جديدة نخرج فيها من عباءة الطرق اإلحصائية التقليدية التي أصبحت ...

 ت مض ى إلحصاءات آنيٍة كثَر من أي وقأال تتالئم مع واقعنا املعاصر والذي بات أشد احتياجا 

 ترجم املركز هذه املرحلة في السعي الستثمار و التغيرات املتسارعة اقتصاديا واجتماعيا .  تعكُس 

مكُن منها ت في االستفادة   لتبادل الخبرات ووضع األطر املساعدة   نصٍة ثورة البيانات بايجاد م  

 اإلحصائية من استحداث أساليَب عصرية لجمع  وتحليل  
َ
والحقا نشر  هذه البيانات.  األجهزة

 من املركز للتسارع املؤكد على مستوى دول املجلس في انتاج اإلحصاءات الرسمية خالل 
ً
ومواكبة

 دراسٍة  جراءإحدى املؤسسات الدولية بإحاليا بالتعاون مع يقوم املركز السنوات القليلة القادمة 

مع األجهزة اإلحصائية بدول املجلس، تمكن من تأسس قاعدة بيانات إحصائية ربط االلكتروني لل

 تمنحنا ميزة التحديث الفوري  املشترك وحسب أفضل معايير الجودة املتعارف عليها. و خليجية 

 



 

 

 االخوة واالخوات، الحفل الكريم:

ا مهمة، فتجُر معهضخمة بطيبعة الحال عندما تكون املشاريع كبيرة و  "التحديات" ...... تصبُح 

 وطرح حيثياتها بشفافيٍة ..عددا من االستفهامات املحورية التي ال بد لنا من الوقوف عندها 

 
 
 وعملية

ً
كلما تمكنا جميعا بال استثناء من تثبيت خارطة  ودقيقة  ، وكلما كانت اإلجابات واضحة

من  تحدياتها ...... ولعل  مع متطلبات املرحلة الخاصة بثورة البيانات .... ومواجهة   طريق تنسجُم 

فجوات القدرات اإلحصائية على املستويين الوطني واالقليمي في كيفية استغالل  أبرزها تحديُد 

 حيوية كاملة عبر تحويلها إلى  هذه البيانات الضخمة
ً
بالحصول عليها أوال...... وثانيا بمنحها دورة

ك يتم استنادا على الدعم الذي إحصاءات ومن ثم إلى معلومات ومن ثم الى معرفة، وكل ذل

 تحظى به األجهزة اإلحصائية بدول املجلس. 

 الحضور الكريم 

فاتيح ها اليوم من املبُ ونحَس  ..من املهم تسليط الضوء في هذا السياق على مسألٍة غاية في األهمية 

 ئيس  ر األساسية في استخدام ثورة البيانات، أال وهي " الشراكة "، التي فرضت نفسها كمتطلب 

 ...وتفكيرها ...برؤيتها " ..الشراكة املنفتحة" .  مع املرحلة أن  يتماهىوبشكل جديد ال بد 

 ،، هذا فضال الجامعات  و مع املؤسسات البحثية  بشكل أخصمع كافة الجهات و    ومنطلقاتها

 صبح شريكا مهما في انتاج ما يعرفأالذي و القطاع الخاص على املستويين الوطني واإلقليمي عن 

 بالبيانات الضخمة. 



  علينا مسافاٍت  ثمين ستختصرُ  ككنزٍ  راكة أن نظرتنا إلى هذه الش
 
رة، كبي ومجهوداٍت ..  هائلة

نية وسريعة تلبي آنتاج إحصاءات وستعزز من إعادة بناء مؤسساتنا االحصائية بكفاءة إل 

 ظروف االقتصادية الحالية .املستخدمين خاصة في ظل الاحتياجات مختلف 

 

 سعادة الوزير 

  أصحاب السعادة الحضور 

 الحفل الكريم 

 

الذكر ب خُص أللدول األعضاء و  الشكر الجزيلمها كذلك بتقديم وكما بدأت كلمتي بالشكر سأختُ 

 من املشاريع املهمة   جما في عدٍد ترَ دولة قطر على التعاون والدعم الذي نراه واقعا ملموسا وُم 

 / مشرقة ملرحلٍة  متطلعيَن يج العربية... للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخل

لى لكل ثومفعمة بأفضل املمارسات واالبتكارات الناجحة الخاصة بالنظم اإلحصائية كنتيجة ُم 

 هامة بإذنه تعالى . عنه من توصياٍت  ثرية وما سيخرُج  ما سيتم في هذا املنتدى من نقاشاٍت 

عالي الشي/ععبدهللا بن ناصر بن خليفة آل أتقدم بجزيل الشكر والتقدير مل... ختاما              

لى إبدولة قطر لرعايته الكريمة لهذا املنتدى، و  ثاني املوقر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

ة على الدعو املوقر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي واالحصاء 

 .                                        الكريمة للمشاركة وتشريفي بإلقاء هذه الكلمة

                                                  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،،،                                             



 

 

 


